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Szczegółowy opis sprzątania terenów zewnętrznych  

 

1) Zestawienie powierzchni do sprzątania: 

Tereny zewnętrzne 

Powierzchnia                 

do sprzątania 

ogółem w m
2
 

Budynek Główny TN – przy pl. Teatralnym 3                
(chodniki do sprzątania: przy Placu Teatralnym,  

przy ulicy Wierzbowej oraz parking przed recepcją „A”) 
213,00 

Budynek Techniczny TN – przy ul. Wierzbowej 3 
(chodniki do sprzątania przy ulicach:                                          

Wierzbowej, Niecałej oraz Fredry) 
554,40 

Zespół gablot reklamowych 
do sprzątania przy skrzyżowaniu  

ul. Marszałkowskiej i Królewskiej.  

(płaszczyzna podestu i schody – kostka) 

25,00 

Razem 792,40 

 
 

2) Sprzątanie terenów zewnętrznych przy budynkach Teatru (w tym zamiatanie, opróżnianie 

zewnętrznych koszy na śmieci, popielnic wystawionych przed wejściami), odbywa się 

codziennie, a w dniach w których odbywają się spektakle dwukrotnie, w tym: 

a) pierwsze sprzątanie w godzinach porannych – powinno zakończyć się do godz. 9:00,  

b) drugie sprzątanie w godzinach popołudniowych, wg planów pracy artystycznej Teatru 

Narodowego na dany tydzień miesiąca, 

c) w okresie opadów śniegu sprzątanie (w tym odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego, 

skuwanie lodu, posypywanie piachem, solą drogową lub innym ekologicznym środkiem do 

posypywania) ma mieć charakter ciągły, celem zabezpieczenia należytej czystości: ciągów 

pieszych (chodników), wejść dla publiczności, wejść przy recepcjach, parkingu i miejsc 

parkingowych, 

d) w okresie przerwy sezonowej sprzątanie odbywa się od poniedziałku do piątku – raz 

dziennie (rano). 

 

3) Sprzątanie terenu zespołu gablot reklamowych – odbywa się codziennie (zamiatanie, 

usuwanie wyrastającej roślinności, odśnieżanie, posypywanie piachem oraz solą drogową lub 

innym ekologicznym środkiem do posypywania).  

 

4) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w odpowiedni sprzęt oraz środki  

do zapewnienia czystości ciągów pieszych (chodników). W okresie zimowym Wykonawca 
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będzie dostarczał piach i sól drogową lub inny ekologiczny środek do posypywania  

– do posypywania chodników, parkingu, miejsc parkingowych przyległych do Teatru oraz 

terenu gablot reklamowych. Bezwzględnie nie dopuszcza się stosowania chlorków. 


